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Správa SSL certifikátu  

v End User Portálu 

 

Thawte |GeoTrust | RapidSSL 

 

 

Připravili jsme pro vás podrobný návod jak využít možnosti správy 
vydaného SSL certifikátu, kterou nabízí pro své produkty certifikační 

autority Thawte, GeoTrust a RapidSSL. 
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Využití End User Portálu 
 

Rozhraní End User Portál slouží pro zobrazení informací o certifikátu 
a provedení základních úkonů s certifikátem.  

 
Certifikát je možné si z portálu stáhnout v několika formátech. Ke stažení 

jsou také velice důležité Intermediate certifikáty, které je nutné 
nainstalovat na server spolu s vystaveným SSL certifikátem. Je tak 

zajištěna plná důvěryhodnost certifikátu. 
 

SSL certifikát je možné v End User Portálu zdarma přegenerovat. 

Tato možnost je důležitá pro případ, kdy je ztracen privátní klíč 
k certifikátu nebo je problém certifikát spárovat s veřejným klíčem na 

serveru. Certifikační autorita na základě nového CSR požadavku 
vygeneruje náhradní certifikát a původní zruší (revokuje). Mění se pouze 

datum vystavení certifikátu, nikoliv expirace a obsažené informace. 

 

V krajním případě je možné v End User Portálu provést zrušení (revokaci) 
certifikátu. Tuto možnost doporučujeme použít pouze v případě, že byl 

certifikát prokazatelně kompromitován a privátní klíč je v nepovolaných 
rukou. Zrušení certifikátu je okamžité a bez náhrady. 

 
End User Portal pro SSL certifikáty Thawte, GeoTrust a RapidSSL slouží 

pouze k základním úkonům s certifikátem. 
 

V případě SSL certifikátu Symantec nabízí portál i nadstandardní funkce. 

Souhrnně se nazývají Norton Secured Seal Services a v portálu je 
možné nastavit funkce Search-In Seal, Vulnerability Assessment 

(Posouzení zranitelnosti) a  Malware Scan. Více informací o SSL 
certifikátech Symantec a jejich exkluzivních funkcích naleznete na 

stránkách sslmarket.cz. 
 

 
 

 

 

 

  

http://sslmarket.cz/ssl/certifikaty-symantec/
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Získání přístupu do portálu 
  

Pro přístup do rozhraní End User Portal je třeba požádat certifikační 
autoritu o zaslání dočasného přístupu, který je z bezpečnostních důvodů 

platný jen několik dní. Autorita vám po vyžádání pošle odkaz sloužící 
pro přístup na e-mail. 

 
 

Navštivte uvedený odkaz a vyplňte údaje ve formuláři.  
 

https://products.thawte.com/orders/orderinformation/authentication.do 

 
 

 

 
 
Do pole Common name zadejte přesný název domény, pro kterou byl 

váš certifikát vystaven. Do pole Email address vyplňte e-mailovou 
adresu technického kontaktu, na kterou autorita certifikát poslala. 

Nakonec vepište číslo na obrázku do pole Image number. 

Klikněte na tlačítko Continue a pokračujte dalším krokem. 

  

https://products.thawte.com/orders/orderinformation/authentication.do
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Nyní uvidíte detaily objednávky, kterou systém našel. Objednávek zde 
může být více, zejména pokud jste certifikát již někdy obnovili. 

 
 

 
 
 

Vyberte konkrétní certifikát, ke kterému chcete získat přístup a klikněte 

na Request Access. Systém autority vám následně odešle na e-mail 
zprávu s odkazem, přes který se dostanete do End User Portálu příslušné  

certifikační autority.  
Upozorňujeme, že tento odkaz je dočasný a má platnost pouze několik 

dní. Po expiraci odkazu je nutné projít autorizačním kolečkem opět 
od začátku. 

 

 

 

Důležitá informace: 

Pro zajištění přístupu do portálu se pro všechny SSL certifikáty používá 

rozhraní od společnosti THAWTE. 
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Možnosti dostupné v End User Portálu 
  

V rozhraní End User Portálu lze zobrazit informace o certifikátu, stáhnout 
jej spolu s Intermediate certifikáty nutnými pro správnou instalaci, 

a například zadat přegenerování certifikátu.  
 

 
 

Pod nabídkou View Order Information jsou uvedeny detaily certifikátu 
a datum jeho expirace. 
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Pod Order Information jsou zobrazeny detaily objednávky certifikátu, 
jako informace o společnosti žadatele a kontakty objednávky. 
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Rozhraní End User Portálu lze využít také pro přegenerování 
certifikátu, takzvané Reissue. Certifikační autorita může na základě 

nového CSR requestu vygenerovat zdarma nový certifikát s novým datem 
vystavení. Původní certifikát je po vystavení přegenerovaného zrušen 

(revokován). 
 

Samotné přegenerování probíhá automaticky, u certifikátů s doménovým 

ověřením (DV) je třeba znovu potvrdit e-mail zaslaný na ověřovanou 
doménu. Certifikáty s rozšířeným ověřením (OV i EV) podléhají při 

přegenerování ruční kontrole a úkon proto může trvat déle, neboť 
je organizační kontakt znovu telefonicky kontaktován a ověřen. 

 
Dialog přegenerování (reissue) je velice jednoduchý – do určeného pole 

Enter CSR vložíte nový CSR request a formulář potvrdíte. 
 

 
 
  

Rádi vám poradíme s výběrem správného certifikátu pro váš web nebo 

s jakýmkoliv dotazem. Neváhejte se obrátit na zákaznickou podporu 
sslmarket.cz, která je vám k dispozici nonstop na telefonních číslech 

603 196 637, 543 257 018 a e-mailu admin@zoner.cz.  
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